
สวบช.5.4  หนา้1 

ค าขอแจ้งเปลีย่นแปลงประเภทของหลกัประกนั 
เพือ่ประกนัความรับผดิต่อบุคคลที่สาม 

             ขา้พเจา้ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงประเภทของหลกัประกนัเพ่ือประกนัความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามความรับผิดต่อบุคคล
ท่ีสามตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัประกนัความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ออกตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................................... ................................ 

   (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................................................................ 

2. เลขทะเบียนนิติบุคคล   -  -  

3. ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทหลกัประกนัเพ่ือประกนัความรับผดิต่อบุคคลท่ีสามจากเดิม
 บญัชีเงินฝากประจ า     1 ปี    ........ ปี   ของธนาคาร ............................................................................  สาขา .................. .................................................  

ช่ือบญัชี.......................................................................... เลขท่ีบญัชี.............................................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

จ านวนเงิน ........................................................  บาท (ตวัอกัษร............................................................................................................................. .........................)  

   บตัรเงินฝาก ของธนาคาร .................................................................................................................................  สาขา ................... ................................................  

ช่ือบญัชี............................................................................. เลขท่ีบญัชี..........................................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

จ านวนเงิน ........................................................  บาท (ตวัอกัษร........................................................................................................................................... ...........) 

  พนัธบตัรรัฐบาลไทย  เลขท่ี ................................................................. วนัท่ี.......................... ..................... วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 
จ านวนเงิน ............................................................ บาท (ตวัอกัษร..................................................................................................................................................) 

  พนัธบตัรองคก์รหรือรัฐวิสาหกิจ ออกโดย....................................................................................... เลขท่ี..................................................................................... 

วนัท่ี....................... วนัท่ีครบก าหนด ............................ จ  านวนเงิน ..........................บาท  (ตวัอกัษร............................................................................................) 

 กรมธรรมป์ระกนัภยั ของบริษทั ........................................................ เลขท่ี ................................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

จ านวนเงิน ............................................................ บาท (ตวัอกัษร............................................................................................................................. ......................) 

สสภภาาววิิชชาาชชีีพพบบัญัญชชีี    ใในนพพรระะบบรรมมรราาชชููปปถถัมัมภภ์์  

133 ถนนสขุมุวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0 2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501   www.fap.or.th   

สวบช.  5.4 

    ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

เลขท่ีรับ .....................................................

วนัท่ีรับ  ..................................................... 

 ผูรั้บ............................................................ 

 เขียนท่ี .................................................................... 

 ................................................................................ 

................................................................................. 

วนัท่ี........... เดือน......................... พ.ศ.................... 
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 เปลีย่นเป็น 

 บญัชีเงินฝากประจ า     1 ปี    ........ ปี   ของธนาคาร ............................................................................  สาขา .................... ...............................................     

     ช่ือบญัชี.................................................................  เลขท่ีบญัชี.....................................................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

  จ านวนเงิน ........................................................  บาท (ตวัอกัษร........................................................................................................................................... ...........)  

        บตัรเงินฝาก ของธนาคาร ............................................................................................. ....................................  สาขา ...................................................................  

   ช่ือบญัชี..................................................................  เลขท่ีบญัชี..................................................................  วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

   จ านวนเงิน ........................................................  บาท (ตวัอกัษร......................................................................................................................................................) 

   พนัธบตัรรัฐบาลไทย  เลขท่ี ................................................................. วนัท่ี........................... .................... วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 
       จ านวนเงิน ............................................................ บาท (ตวัอกัษร............................................................................................................................. .....................) 

   พนัธบตัรองคก์รหรือรัฐวิสาหกิจ ออกโดย....................................................................................... เลขท่ี..................................................................................... 

       วนัท่ี....................... วนัท่ีครบก าหนด ............................ จ  านวนเงิน ..........................บาท  (ตวัอกัษร............................................................................................) 

 กรมธรรมป์ระกนัภยั ของบริษทั ............................................................. เลขท่ี ...........................................วนัท่ีครบก าหนด....................................................... 

         จ านวนเงิน ............................................................ บาท (ตวัอกัษร..................................................................................................................................... ..............) 

       ขา้พเจา้จะด ารงหลกัประกนัดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามฎกระทรวง ขอ้ 5 
 
4.  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีทุกปี ขา้พเจา้จะจดัใหมี้หลกัประกนัเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสามของทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี

ท่ีผา่นมา  หรือของรายไดร้อบปีบญัชีท่ีผา่นมา  แลว้แต่จ านวนใดจะมากกวา่  และแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัต่อสภาวิชาชีพบญัชี 
 
5. ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงประเภทของหลกัประกนัในระหวา่งรอบปีบญัชี ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีแจง้ต่อสภาวชิาชีพบญัชีภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกฎกระทรวงฯขอ้ 6 วรรคสอง  

 

6.  การช าระค่าขอแจ้งเปลีย่นแปลงประเภทของหลักประกนัฯ 

  ไดช้ าระค่าขอแจง้เปล่ียนแปลงประเภทของหลกัประกนัฯ  จ  านวนเงิน  200 บาท  ( สองร้อยบาทถว้น)  โดยไดแ้นบหลกัฐานการช าระเงินมา
พร้อมกบัแบบฟอร์มน้ี  ดงัน้ี 

    เงินสด (ช าระ ณ  ท่ีท าการสภาวิชาชีพบัญชีหรือท่ีท าการสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีเท่าน้ัน) 

    ใบน าฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารของ สภาวิชาชีพบญัชี 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขายอ่ยถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบญัชี  925 - 0 - 03773-7  วนัท่ี…........……….จ านวนเงิน…………………..…. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาอาคารเสริมมิตร เลขท่ีบญัชี  085 – 0 - 06134-2  วนัท่ี…………..……จ านวนเงิน.………………..….. 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาอโศก  เลขท่ีบญัชี  032 – 4 -59261-6  วนัท่ี………………..จ านวนเงิน.……………..…….. 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   สาขายอ่ยสุขมุวิท 21 เลขท่ีบญัชี  611 - 2 - 03377-5 วนัท่ี…………….….จ านวนเงิน…………………….. 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาส่ีแยกอโศก เลขท่ีบญัชี  109 – 1 -37261-4  วนัท่ี………………..จ านวนเงิน.……………..…….. 

    แคชเชียร์เช็คสัง่จ่าย  สภาวิชาชีพบญัชี  (โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผูถื้อ”) 

   ธนาคาร……………………..………..……….. เลขท่ี………………………………………....……….... วนัท่ี……….……… จ านวนเงิน………..………….…  
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ประทบัตรา 

 

 
7.  หลกัฐานการเปลีย่นแปลงประเภทของหลักประกนัฯ    (พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

    ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน 

      ส าเนาหลกัประกนั...................................................................................................................................................................................................................... 

       หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล (ถา้มี)   

     อ่ืนๆ.................................................................................................................................................................................................................................. .......... 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลต่างๆท่ีไดย้ื่นต่อสภาวิชาชีพบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และขา้พเจา้ยินดีท่ีจะแสดงหลกัฐานและ

ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในสังกดั รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพส านกังาน และยินยอมให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากสภาวิชาชีพบญัชี เขา้เยี่ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพส านกังาน ตลอดจนเรียกขา้พเจา้มาให้ถอ้ยค า หรือ ช้ีแจง หรือ ท าค าช้ีแจง

เป็นหนงัสือ หรือ ส่งมอบเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในสังกดั และระบบควบคุมคุณภาพ

ส านกังาน เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1   

 

 

    ลงช่ือ..................................................................................กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

            (..................................................................................)             

    ลงช่ือ..................................................................................กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

                   (..................................................................................) 

 

 

 

ค าเตอืน  ตามพระราชบัญญตัวิชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  มาตรา 66 นิติบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11   ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ

หน่ึงหมืน่บาทจนกว่าจะได้ปฏบิัตใิห้ถูกต้อง 

 

 


